
 

    



     

      

 

                       
                      

               

               
  

    

        

  

       

     

   

     
     

     






 

UCHWAŁA 

ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SIEDZIBĄ 

Zarządowi Związku Międzygminnego siedzibą 

siedzibą 

Związku 

opuuą 

infom1acj ą 

się 

późn. 
późn. 

następuje: 

budżetu Związku Międzygminnego 

Zespół 

Związku Mii;:dzygmim1cgo 

sii;: Zarządowi Związku Mii;:dzygminncgo 
1J•tulu budżetu 

Uclnvala życie podjęcia. 

samorządzie 

Związku Międzygminnego 

Płocku, 

siedzibą 

Przewodniczący 

Związku 

Michał 

późn. 






UZASADNIENIE 

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Zarząd Związku Międzygminnego 
„Mazowsze Zachodnie" Zarządzeniem Nr 1/2012 z dnia 23 marca 2012r. w sprawie 
przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego 

„Mazowsze Zachodnie' z siedzibą w Mszczonowie zatwierdził roczne sprawozdanie 
z wykonania budżetu Związku za 2011 rok zatwierdzające zestawienie dochodów 
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż 
w uchwale budżetowej. 
Ponad to Zarządzeniem Nr 2/20 l 2 z dnia 23 marca 20 l 2r, zostało również zatwierdzone przez 
Zarząd Związku sprawozdanie finansowe za 2011 rok. 
Zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie o finansach publicznych, Zgromadzenie 
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie' do dnia 30 czerwca, po uprzednim 
rozpatrzeniu i zatwierdzeniu w/w sprawozdań, zobowiązane jest do podjęcia uchwały 

w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Związku. 


